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TexT Stefan Löfgren  FoTo CLaeS MartinSSon

att tillverka flygplan handlar oftast om kompromisser. Det är 
inte lätt att designa ett som kan allt. Personligen har jag alltid 
tyckt om maskiner som inte bara gör sitt jobb som transport-

medel utan kan erbjuda lite annat också.
 en alpha 160ai fixar att ta sig fram hyfsat snabbt, är lätt att 

flyga och inbjuder till att tumla runt med, så en hel del av 
mina önskningar uppfyller den lilla nya zeeländaren.
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FLYGTEST ALPHA 160Ai

De allra flesta som utbildar sig i avan-
cerad flygning känner ett allmänt 
”lyft” i sin flygtrim. Har man lärt 
sig manövrer som kräver konstant 

ändring av roderutslagen för att lyckas, då för 
man över precisionen i sin flygning också till 
vardagsflygandet. Man blir noggrannare. Om 
skolmaskinen har fantasiprestanda är det ingen 
större utmaning. Bättre att först få jobba med en 
kärra som kräver ”energy management” och lite 
markerad roderbehandling för att tyglas. Då får 
man lära sig vad det handlar om. Alphan passar 
bra som träningsredskap i avancerad flygning, 
och övrig skolning också, för den delen. 

Testmaskinen kommer från andra sidan jord-
klotet och är i grunden en fransk, beprövad 
konstruktion. Alpha Aviation i Hamilton, Nya 
Zeeland köpte upp rättigheterna till att tillverka 
Alpha 2000-serien år 2004. Flygplanen hette 
tidigare Robin R2120 och R2160. Robin-serien 

har varit i produktion sedan 1970-talet. På 
1990-talet fick den namnet Alpha.
 
När hangarportarna öppnas känner jag genast 
igen den karakteristiska, framskjutna huven. 
Det jag aldrig tänkt på tidigare är hur smäckert 
flygplanet är, i alla fall framifrån. Från sidan ser 
den ut att vara betydligt större än den faktiskt 
är. Jag tror ögat luras lite av den stora spinfenan 
under bakkroppen, men Alphan är egentligen 
en ganska smidig liten tvåsitsare. Vi är två re-
lativt resliga piloter under testflygningen (1.84 
resp. 1.90), och kabinen erbjuder inte stort 
svängrum med sin 1.06 m bredd. Ändå känns 
det inte särskilt instängt. Den väl tilltagna hu-
ven erbjuder fin runtomsikt, och det gör nog 
att man accepterar att sitta lite trångt. 

Styrspaken är det första som drar ögonen 
till sig när man tittar in. Tänker genast att det 
måste vara en fransk konstruktion. Lite annor-
lunda. För att slippa placera den på golvet har 
man hängt upp den i ett länksystem under in-
strumentbrädan. Det ser udda ut, men fungerar 

Bränsletanken sitter i kroppen, under bagagehyllan. Tankrymden är 160 liter. 
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”Testmaskinen kommer från andra 
sidan jordklotet och är i grunden en 

fransk, beprövad konstruktion”
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Service Underhåll Reparationer
Försäljning av all form av flygsäkerhet

Airsafe Sweden AB/FOLA
Box 834, 194 28 Uppl. Väsby. Tel 08-594 112 61

Fax 08-590 715 49
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Frida Söderström
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Lars Molander        +46 8 617 54 66                Försäkring 
Gustav Platzer        +46 8 617 54 59               Skador
Marie Svensson        +46 8 617 54 20               Ekonomi

Intresserad av en annonsplats?
Ring flygrevyn 08-500 379 00

T ips
rutan

Flyg och dykmedicinska
undersökningar

Göteborg 031- 402728
www.medikus.se

www.airsafe.se

utmärkt. En smal mittkonsoll delar av utrym-
met mellan sittplatserna. Blandning, bränsle-
pump och tändning delar plats med klaffreg-
lage, alternativluft och höjdtrim. Gasreglagen 
sticker fram ur den ljusgrå instrumentbrädan. 
Instrumenten är av klassiskt snitt. 

Flygplanet är tillverkat i metall med en di-
rektinsprutad 160 hk Lycoming i nosen. Det är 
15 grader kallt, men motorn är satt på värm-
ning en god stund före mitt besök och vaknar 
till liv på första startförsöket. Men sedan tar 
det åtskilliga minuter att få upp oljetempen. 
Klimatanläggningen får bekänna färg, och 
medan värmen stiger i motor och kabin blir det 
tid till en pratstund med Eddie, min instruktör 
på flygningen. 

– Chalmers Flygklubb är först i landet med 
att äga en Alpha 160Ai. Årsmodellen är 2008, 

så vi bytte upp oss rejält från den Robin 2160 
från 1976 som den ersatte. Kärran har tagits 
väl emot, och vi räknar med att den skall locka 
till mycket flygning framöver. Klubben har en 
lång tradition med små, skojiga tvåsitsare. Här 
fanns ju flera MFI-9 under många år.

Modellvalet var naturligt för klubben eftersom 
det redan fanns goda erfarenheter av Robin/
Alpha. Grundskolning och utbildning i avance-
rad flygning ligger främst på verksamhetslistan. 
Eleverna börjar med att flyga klubbens PA-28 i 
15-20 timmar, sedan plockar man fram Alphan 
åt dem. Ett uppskattat steg, menar Eddie.

– Att flyga med styrspak är en kul upplevelse 
för dom. Efter timmarna i PA-28 brukar dom 
tycka ett en ny värld öppnar sig med den pig-
gare Alphan. Avancerad flygning får dom vänta 
med tills dom är lite mer erfarna, men den fina 
roderharmonin och den superba sikten impo-
nerar ändå.

Men förutom lokala flygningar blir det också 
en och annan utflykt med Alphan. Tankrymden 

är hela 160 liter, mot 112 liter för den äldre 
R 2160, något som förmodligen inspirerar till 
att se vad som finns inom räckhåll ute i Europa. 

Det mesta av imman på huven är borta och 
oljetempen är uppe på ”grönt” värde. Dags att 
se vad den här lilla maskinen har att komma 
med. Ett lätt gaspådrag sätter oss i rullning mot 
Säves startbana. Motorn går förhållandevis tyst, 
och Eddie berättar att det skall vi tacka ett nytt, 
förbättrat avgassystem för. Sittkomforten är 
god, med rejält stoppade dynor i rygg och sits. 
De är lätta att plocka ur och tillfälligt ersätta 
med något tunnare. Det kan vara aktuellt vid 
avancerad flygning för att den långe piloten inte 
skall gnida skallen mot huven. 

Checklistan är klar och motorkontrollen ge-
nomförd. Vi ställer upp på banan och tio grader 
klaff fälls ned med reglaget på mittkonsollen. 
Fullgas väcker de 160 hästarna och vid 50 knop 
lyfter jag försiktigt nosen. Alphan stiger bäst 
runt 75 knop, och det klättrar på fint i den kalla 
morgonluften.
Mjukar upp med lite vingtippningar på vägen 
till övningsområdet och kollar en extra gång 
att remmarna sitter ordentligt. Fortsätter med 
några gungor och passar på att spana av luften 
runtomkring oss innan avancen börjar. Alphan 
är ganska kvick i skevningen och kommer snällt 
runt i rollarna. Man får trycka fram spaken 
rejält när man har buken i vädret, för annars 
vill kärran gärna tappa nosen. Vid vår inver-

FLYGTEST ALPHA 160Ai

Klassisk instrumentering på behagligt ljusgrå bräda.
Generöst tilltagen kabinhuv. Öppnas framåt, 
på ett typiskt Robin-manér.
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Sandra Rosén Larsson 08-772 23 32
Jessica Joelsson 08-772 23 24
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Mer än bara en bränsleleverantör

Jessica Joelsson 08-772 23 24
Margareta Engström 08-772 23 32

MED OSS 
HINNER DU HEM 
TILL MIDDAGEN!

QBE InsurancE (EuropE) LImItEd, 
swEdEn Branch

Stefan Andersson, Senior Underwriter
Telefon:  08 587 514 07
Mobil:  0733 29 00 88
Email:  stefan.andersson@se.qbe.com
www: qbenai.com

fakta alpha 160ai
Längd 7,10 m

Spännvidd 8,33 m

Höjd 2,13 m

Max startvikt vid avancerad flygning 800 kg

Marschfart vid 65% effekt 116 knop

Stallfart utan klaff 59 knop

Max flygfart 178 knop

Max lastfaktor +6/-3 G

Startsträcka till 15 m höjd 410 m

Landningssträcka från 15 m höjd 415 m

terade flygning krävs att spaken är hela vägen 
fram i instrumentbrädan för att ha en chans 
att hålla sig i planflykt. Motorn snurrar snällt 
vidare under de här övningarna eftersom flyg-
planet har inverterat bränsle- och oljesystem, 
samt torrbatteri. 

I loopingplanet är det inga konstigheter, men 
farthållning och motorbehandling kräver, som 
alltid, lite extra uppmärksamhet. Alphans 
Lycoming varvar lätt upp när nosen pekar 

mot backen och farten ökar. Propellervinkeln 
är fast, så varvet måste man själv hålla inom 
tillåtet värde. Övningarna kräver konstant pass-
ning av det mesta som har med manövreringen 
att göra. Det finns bra kraftresurser, men man 
måste trots det ha koll på energin i flygplanet 
för att kunna hålla programmet i gång. Det 
här är en bra skolkärra att lära sig avancerad 
flygning på. Trots sin lättflugenhet ställer den 
krav på piloten.

Ett utbildningspaket i avancerad flygning 
omfattar tretton timmar, fördelat på både 
dubbel- och enkelkommando. Principen är 
att eleven skall få öva med lärare tills några 
utvalda rörelser sitter hjälpligt, sedan får man 
träna på dem själv. Manövrer fylls på efter hand, 
och som avslutning sätter man ihop ett litet 
program med 3-4 rörelser som eleven trivs med. 
Det blir som ett ”examensprov” där eleven får 
koppla ihop rörelserna till ett mindre program.
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Ring flygrevyn 08-500 379 00
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Var med och stöd

FLYGVAPENMUSEUM
bli medlem i  

Flygvapenmusei Vänner – ÖFS

www.ofsflyg.se

Finansiering av
- Helikoptrar och Executive Jets-

Mer än 25 års erfarenhet

Mats Peres 
Director Helicopter Finance

Tulegatan 2 A SE-113 58 Stockholm, Sweden 
Phone +46 8 458 71 83    Mobile +46 70 558 58 70

Fax +46 8 612 64 88 mats.peres@separtners.se 

Flygdag eller Flyguppvisning
Vi hjälper er att planera, boka, projektleda 
och genomföra dagen, inkl catering och VIP.

Vi har av transportstyrelsen godkänd uppvisningsledare.

www.alproduktioner.se
Tel: 070-749 67 67 info@alproduktioner.se

Carona FMASTER AB
Trollenäs Gård 106B,
241 92 Eslöv, Slottsbyn
tel 0413 545145, fax 0413 545252,
mobil 070 6324110,
e-mail: fmaster@carona.se
www.fmaster.se

Uppdatera din FMASTER
Trollenäs Gård 106B,
241 92 Eslöv, Slottsbyn
070 6324110

e-mail: fmaster@carona.se
www.fmaster.se

Med ett Statoil Aviation kort har du 
tillgång till en flygplats nära dig

Statoil Fuel & Retail Aviation
Tel +46 8 429 63 28
aviationsales@statoilfuelretail.com
www.statoilaviation.com

 Tillbaka i Sävefältets landningsvarv uppskattar 
man den magnifika runtomsikten i samma höga 
grad som under ava-passet och i fotoformatio-
nen. Medvinden flygs i 90 knop med klaffen 
i 10-gradersläget. Eddie lotsar mig fram mel-
lan några bullerkänsliga områden i närheten 
av fältet. Bra med den där nya ljuddämparen.

På baslinjen passar det bra med 80 knop, fi-
nalfart 70 knop, och klaffen fullt ut. Man sit-
ter högt, och det är lätt att lyfta nosen lite för 
mycket i sättningen, har jag fått veta. Med en 
attityd som känns tämligen låg sitter kärran 
fint på första försöket. Bara att följa de goda 
råden från instruktören, alltså. Pådrag för ett 
nytt försök, och Alphan är inte svårare att landa 
än att det blir en behaglig nedkomst även andra 
gången jag provar.

Det här flygplanet kan erbjuda lite av varje, och 
det är viktigt för att hålla intresset och verk-
samheten i gång på en flygklubb. Behov och 
önskemål finns det lika många som det finns 
medlemmar. Med Alphan kommer man långt 
med att tillfredsställa dem eftersom kärran 
ställer upp på såväl stillsam skolflygning med 
nybörjare som att tumla runt under lite hårdare 
behandling. Kul att nya zeeländarna lät 
den leva vidare.

FLYGTEST ALPHA 160Ai

Alphan ger ett ganska nätt intryck 
när den betraktas framifrån.

Enkla och smarta 

transporter!
0300-40 99 90

www.irtab.se

Transporter och spedition 
Sverige – Europa
Sjö-& Flygtransporter
Kina – Asien – USA


